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Our Moonshot

In 2025 is het kantelpunt (20%) 
naar de Nieuwe Economie bereikt



Wij helpen ondernemers op 4 manieren te versnellen
1. De duurzame 

business agenda
2. Markt vergroten 3. Massa creëren 4. De spelregels 

veranderen
Jaarlijkse “Stand van 
het Land” & neerzetten 
van de duurzame 
Business Agenda

Ondernemers ondersteu-
nen in het realiseren van 
innovatieprojecten

Opschalen van 
kansrijke initiatieven 
en innovaties

Obstakels wegnemen 
in regels en beleid om 
de transitie te 
versnellen



Samen met het netwerk van 2500 ondernemers



Ontwikkelingen MVI 

- Urgentie bij alle partijen

- Klimaatakkoord

- Beter aanbesteden

- MVI manifest en actieplannen

- Leernetwerken, waaronder samenwerking 
markt en overheid

- GDCI

- Innovatiegerichte 
aanbestedingsmethodieken

- Vele praktijkvoorbeelden

- MVI geen rol, prijs geeft doorslag

- MVI gaat te langzaam

- Te weinig gekeken naar impact (sectoren)

- Weinig onderscheidende criteria, zoals 
CO2 prestatieladder 

- Weinig ruimte voor innovatie

- Onvoldoende kennis van de markt

- Gebrek aan vertrouwen 

- Onvoldoende draagvlak bij budgethouders 
voor MVI

- Weinig aandacht voor contractbeheer
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Hoe krijg je de markt in beweging?

• Gunningscriteria

• Prijsvraag

• PCP, FCP, Innovatie 
partnership, BVP

• Rapid circular
contracting

• Leveranciersdagen

• Aanbestedingskalender

• Samenwerking met 
leveranciers

• Marktconsultaties (TAM)

• Marktontmoetingen

• Uitdaging op de 
futureproof.community

• Lobby nationaal en EU

• Samenwerking met 
andere lid-staten

• Evt i.s.m. marktpartijen

Verander 
wetgeving 

en 
standaarden

Betrek de 
markt

Kies de 
juiste inkoop

methodiek

Betrek je 
leveranciers



Relatie overheid - markt

Aanbestedende 
dienst

Behoefte

Marktpartijen

Aanbod

Beleidsdoelen: innovatie en/of verduurzaming
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Relatie overheid - markt

Aanbestedende 
dienst

Behoefte

Marktpartijen

Aanbod

Beleidsdoelen: innovatie en/of verduurzaming

Trust Agent

Kennis

Belemmeringen

Vertrou-

wen

Business 
case 





Online matchmaking



Online matchmaking:
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Marktontmoetingen

Marktontmoeting 
Circulair Inkopen van Straatmeubilair

Nieuwegein, 22 januari 2016



Marktconsultaties: Trust Agent Model
1. MVO Nederland als onafhankelijke procesfacilitator

• Bruggenbouwer tussen vraag en aanbod

• Enig belang: zo hoog mogelijke ambities

2. Meerdere consultatiefasen
• ‘Besloten’ sessies met experts en koploperbedrijven: kennis en innovatiepotentie ophalen

• Open consultatie: validatie en delen kennis

3. Spelregels, zgn deelnamevoorwaarden 
• Voor aanbestedende dienst en marktpartijen

• Commitment voor proces en uitkomsten, juridische randvoorwaarden borgen

➢ Uitkomst gebruiken voor aanbestedingsstrategie en criteria



Hoe kunnen we binnen budget maximale kwaliteit borgen voor onze vloeren

met de minste duurzaamheidsbelasting, en dit proces zo inrichten dat deze

belasting in de toekomst steeds minder wordt?

Categoriemanager Schoonmaak Rijk
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Ralf Pakbier
gemeente Venlo



Maarten Leurdijk
Heijmans



Nationaal Militair Museum
VLIEGBASIS SOESTERBERG – MINISTERIE VAN DEFENSIE

DOOR: MAARTEN LEURDIJK
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Tips om samen 

toekomstige kansen 

te verzilveren

1. Verleng de contractduur

2. Vraag functioneel uit

3. Verbreed de scope van de opdracht

Voetregel invoegen via menu Beeld > Koptekst en voettekst 28Samenwerking Markt en Overheid 3 Oktober 2018
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Speeddates & 
slowdates



• Groenendijk Bedrijfskleding 
BV

• Responsible Bizz BV
• Drentea Office Furniture
• Breedweer facilitaire diensten
• Schijvens corporate fashion
• Mondial Movers, 
• Duurzame Bloemisten Groep

• Van de Sant Innovations BV
• Wiltec
• The Global Village Foundation
• SNEW
• Heijmans
• Skellet Nederland
• MVO Nederland

Bedrijven in de 
speeddate-zone



Spelregels:
• 5 minuten per vraag 
• wissel elke ronde van gesprekspartner
• schrijf je antwoord in een paar kernwoorden op een geeltje met je 

naam erbij (zodat we eventueel later contact met je kunnen 
opnemen)

• schroom niet om visitekaartjes uit te wisselen 

Vragen in de 
slowdate-zone



Ronde 1: Wat vind jij binnen je organisatie een mooi voorbeeld van samenwerking tussen overheid en 
markt? Wat kan je gesprekspartner hiervan leren? 

Ronde 2: Bij welke concrete aanbestedingen die je op de rol hebt voor 2019 zie jij kansen voor 
samenwerking met de markt?

Ronde 3: Wat belet je om die samenwerking met marktpartijen aan te gaan? Ervaart je gesprekspartner 
dezelfde knelpunten? Hoe gaat hij/zij daarmee om?

Ronde 4: Bij welke sectoren zie je makkelijk kansen om met de markt samenwerken, en bij welke 
sectoren vind je dit moeilijker? 

Ronde 5: Wie of wat heb je nodig om meer samen te werken met marktpartijen? 

Vragen in de slowdate-zone



Over vijf minuten start 
ronde 1



Slowdate-zone:
Wat vind jij binnen je organisatie een mooi voorbeeld van 
samenwerking tussen overheid en markt? Wat kan je gesprekspartner 
hiervan leren? 

Ronde 1



Slowdate-zone:
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Slowdate-zone:

Wat belet je om die samenwerking met marktpartijen aan te 
gaan? Ervaart je gesprekspartner dezelfde knelpunten? Hoe 
gaat hij/zij daarmee om?

Ronde 3



Slowdate-zone:

Bij welke sectoren zie je makkelijk kansen om met de markt 
samen te werken, en bij welke sectoren vind je dit moeilijker?

Ronde 4



Slowdate-zone:

Wie of wat heb je nodig om meer samen te werken met 
marktpartijen?

Ronde 5



Op naar nieuwe samenwerkingen!

Contact:
• Shirley Justice, s.justice@mvonederland.nl
• Suzanne Elias, s.elias@mvonederland.nl

mailto:s.justice@mvonederland.nl
mailto:s.elias@mvonederland.nl

